
 

         

 Nyhetsbrev från Alliansen 

      Samlade intryck från seriespelet hösten 2015  

Division 1 
Eslöv före Åstorp, Landskrona och Bjuv! 

Inte precis någon överraskning när man summerar höstens seriespel i högsta divisionen, det 

är alla tippade topplag som motsvarat förväntningarna så här långt. Eslöv var fyra förra 

säsongen, fick direkt i höst tre duktiga nyförvärv som förde laget till tio raka vinster under 

höstsäsongen innan det blev förlust i bortamötet mot Höganäs med 9-11. Bjuv har också fått 

ett par bra ”förstärkningar”, skuggade länge Eslöv men så tappade man alla tre matcherna i 

november och är fyra inför omstarten. Åstorp och Landskrona är stabila topplag i stort varje 

säsong så det kommer garanterat att bli kamp om de tre platser som efter serieavslutningen 

betyder spel i nya ”Mästarmötet”.  

I botten är det inte oväntat Svalöv på en av de två nedflyttningsplatserna, laget som hängt 

på ”gärdsgårn” de senaste säsongerna. Ska man klara kontraktet än en gång? Och att 

nykomlingar av tradition har svårt att hävda sig i högsta serien, det har Helsingborg-1 fått 

erfara, tillbaka igen efter en säsong i ”tvåan”. Nu är man under nedre strecket. 

Positivt är onekligen nykomlingen Ängelholm-3 som utan stora siffror gnetat ihop till en 

femteplats i ”halvtid”. Bra gjort! Allt medan kollegorna Ängelholm-1, regerande division 1-

mästare, är indraget i nedre streckstriden. Vem hade trott det! 

 

Höstens toppresultat svarade HENRY KÄRRSTRÖM (bilden) i Bjuv-1 för med 

945 poäng (242-192-242-269) i höstavslutningen hemma mot Ängelholm-3.  

Bästa lagresultat-hemma: Bjuv 5986 (Höör), borta: Eslöv 5810 (Höganäs)  



Division 2 

Det handlar om två lag som ett par gånger varit upp i högsta divisionen men som inte lyckats etablera 

sig, båda har de åkt ut efter bara en säsong. Nu är de på väg upp igen, Klippan-1 och Örkelljunga-1. 

Halvvägs i serien har de gått loss i toppen och har så här långt hållit en mycket jämn resultatnivå. 

Båda har bara förlorat en höstmatch, Klippan-1 borta mot Bjäre medan Örkelljunga åkte dit hemma 

mot Klippan-1. Men sex respektive fem poäng ner till en trio på tredjeplatsen är ett bra utgångsläge 

inför vårsäsongen. I botten går det tungt för ännu ett lag från Svalöv. Här är det klubbens andralag, 

nykomling i serien, som bara skrapat ihop en enda poäng på elva matcher efter oavgjort mot 

Ängelholm-4 och Svalöv-2 är tillsammans med Perstorp-5 i division-6 de enda av Alliansens 70 lag 

som inte vunnit någon match under hösten. Dags att spräcka ”nollan” efter nyår! Men visst stundar 

det helt klart en tuff vårsäsong för pensionärsbowlarna i Svalöv, både i ettan och tvåan. 

Höstens höjdare:  Lauri Käki, Klippan-1, som hade rena julaftonen i hemmamötet mot Helsingborg-2 

den 27 oktober  då han noterade  890 poäng  i sitt protokoll. Onekligen ett svårslaget resultat! 

Bästa lagresultat-hemma: Bjuv-2  5536 (Helsingborg-2), borta: Örkelljunga-1 5539 (Svalöv) 

Division 3 

                   
                          Seriematch mellan Klippan-3 och Höör-2 den 8 december.                                                                                                                                      

Det går bra för Klippanpensionärerna i Alliansens seriespel den här säsongen! 

Ett obesegrat Klippan-1 leder ”tvåan” och i ledning är även Klippan-2 som under hösten radade upp 

nio vinster och ”kryssade” två gånger i division 3. I våras åkte laget ur division 2 men är nu på väg 

tillbaka. Inför omstarten efter helgerna är Klippan-2  en poäng före Ängelholm-7. De senare var 

länge med framme förra säsongen och var då bara en poäng från uppflyttning. Det kanske är dags 

nu? 



Klippan och Ängelholm i topp således, så även i botten kring nerflyttningsstrecket.  Där är det jämnt 

så det förslår, fyra lag ryms just nu inom en enda poäng med Klippan-3 och Ängelholm-10 på de två 

platser som bär till division 4. 

Genom att antalet lag i serierna utökades den här säsongen gick inte mindre än fem lag upp från 

division 4. Och de har mött bra motstånd, bäst i ”halvtid” är Höganäs-3 med en sjundeplats. 

Ängelholm-10  har höstens etta, nämligen Torsten Olsson med 811 poäng, noterat i sista 

höstomgången på hemmabanorna mot Örkelljunga-2. 

Bästa lagresultat-hemma: Ängelholm-7  5335 (Helsingborg 3), borta: Ängelholm-7  5309 (Ängelholm-

5), Höör-2  5134 (Åstorp). 

Division 4 

Den klart jämnaste serien av de sex inom Alliansen. 

I toppen ryms sex lag inom tre poäng, kring nedre strecket handlar det om fyra lag inom två poäng. 

I ledning är Bjuv-4 före Ängelholm-9, båda mittenlag förra säsongen och de skuggas av Klippan-4. Av 

de uppflyttade lagen har Svalöv-3 klarat sig riktigt bra, laget är femma bara två poäng efter 

serieledande Bjuv-4. 

Serien är för övrigt dessutom den mest ”oavgjorda” efter höstsäsongen, inte mindre än 10 matcher 

har slutat med vars en poäng. Jämfört med en enda kryssmatch i division 6 och två i division 1. 

På den individuella listan toppas division 4 av Thomas Lindman i Tyringe-2 med 745 poäng.   

Bästa lagresultat-hemma: Höganäs-4  5087 (Klippan-5), borta: Bjuv-4  5161 (Bjäre-2)                     

Division 5 

Här är det ännu ett lag från Bjuv i topp, nämligen lag 5. Och man är poängen före Perstorp-3 och 

med  Ängelholm-6 på tredjeplatsen. Vare sig Bjuv-5 eller Perstorp-3 var på den bättre halvan förra 

säsongen, Perstorpslaget för övrigt nästsist. Men man ”slapp” nedflyttning genom att antalet lag 

utökades med inte mindre än sju nya lag från division 6. 

Bjuv i topp således, men även på nedflyttningsplats, då genom lag-6 och tillsammans med 

Helsingborg-4. 

På säsongstoppen leder Jan Brolin i Åstorp-4 efter höstespelet med 708 poäng. 

Bästa lagresultat–hemma: Ängelholm-6  4862 (Åstorp-4), borta: Båstad Bowlare 4625 (Ängelholm-

8). 

Division 6 

Nio segrar på nio matcher har Eslöv-6 radat upp i höst och man står i en klass för sig i serien.  

Två av segrarna togs för övrigt med maximala 20-0 och i lag har man noterat 5033 poäng, ett resultat 

som inget annat lag varit i närheten av.  Hösten gav ett snitt på 692 poäng mot 632 för tvåan 

Landskrona-5. 

Eslöv-6 är nykomling i Alliansens seriespel och därmed placerades laget, liksom alla övriga 

nytillkomna lag, i lägsta serien. Laget har för övrigt tidigare spelat i en lägre serie i Malmö. 

Nu pekar det spikrakt mot serieseger för Eslöv-6, om andraplatsen och uppflyttning kan det bli en 

uppgörelse mellan  Landskrona-5 och nya Svalöv-5. 

Bäst individuellt så här långt är Bertil Jönsson i Eslöv-6 med 757 poäng. 

Bästa lagresultat-hemma: Eslöv-6  4815 (Klippan-7), borta: Eslöv-6  5033 (Landskrona-5). 



För övrigt… 

Två tävlingar har avgjorts under hösten, nämligen i Klippan och Perstorp och med respektive 

pensionärsförening som arrangör, båda över 6 serier med handicap. 

Det kom 136 startande till Klippan fördelat på tre klasser där vinnarna blev Lennart Löfving, BK 80 

(klass 1-1219 poäng), Göran Rosenqvist, BK 80 (klass 2-1238) och Jan Agrell, Klippan (klass 3-1172). 

 I Perstorp vann Tommy Wessberg, BK 80 herrklassen på 1243 poäng medan Anki Olofsson från 

Staffanstorp tog hem damklassen med 1216 poäng, en tävling som samlade 88 startande. 

Resultatlistor finns på Alliansens hemsida http://ringen.garl-data.se/tavlingar.htm 

  Tummen upp 

…för det fantastiska intresset för Alliansens seriespel . I varje serieomgång är nästan 600 

pensionärer i 70 lag från 14 orter fördelade på sex divisioner, engagerade på banorna i kamp om 

poäng och goda resultat.  Ängelholm har 9 lag med i serierna, Klippan 8 medan Bjuv och 

Landskrona bidrar med vardera 6 lag. Vi blir bara fler och fler… 

…för den service klubbarna och spelarna serveras av Peter Andersson & Co i Ängelholm, 

matchresultatet finns på Alliansens hemsida minuterna efter att sista rutan är spelad. 

…för de individuella matchsiffror representanter för klubbarna varje månad redovisar och som 

bildar underlag för hemsidans topplista. 

   Tummen ner 
…för de herrar som envisas med att spela seriematcher iförda inte ens knälånga shorts. Passar bra 

en sommardag på stranden eller i trädgården, definitivt inte i en seriematch i bowling. Inte 

speciellt snyggt och dessutom emot reglerna. Skärp er, gubbar! Långbyxor, tack! 
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